
 

 

 

 

 

INVITASJON 

til 

SEMINAR  

om  

DEN NORSKE HÆREN I SVERIGE 

(POLITITROPPENE) 

på Voksenåsen 6. mai 2019 

 

Var det etterkrigstidens behov for norske helter og idealer 

som gjorde Polititroppene til «den glemte armeen»? 

Med dette har vi gleden av å invitere deg til ovennevnte seminar, 
hvor vi vil få frem informasjoner om Polititroppenes grunnlag, oppbygging og 

innsats i Norge i tiden januar – oktober 1945. 
 
 

Nærmere enkeltheter om deltakeravgift, program og ellers øvrige 
informasjoner, finner du på de neste sidene. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programmet er oppdelt i tre hoveddeler: 
- Polititroppenes, bakgrunn, oppbygging og organisasjon. 
- Livet i forlegningene i Sverige 
- Innsatsen i Norge i perioden januar – oktober 1945. 

Så mange som mulig av foredragene/presentasjonene vil være illustrert av medfølg-
ende illustrasjoner/bilder. 
 
 
Mandag 6. mai  

- Kl. 1100 - 1140: Lunsj 
- «   1145 - 1155: Bekransning av Harry Södermanns byste v/PT-veteran  

Thor Hofsbro 
- «   1200 - 1215: Åpning av seminaret. 

Presentasjon av tilstedeværende, gjenlevende veteraner. 
Voksenåsens direktør, Maria af Klinteberg Herresthal 

- «   1215 - 1245: Harry Söderman, hans liv og virke. 
Overlege Charlotte Söderman, Harry Södermans datter 

- "   1245 – 1315: Tanker om norske styrker i Sverige 
o Hva var bakgrunnen og utgangspunktet  -  og 

hvordan ble Sveriges forhold til Tyskland i og med 
oppbyggingen av denne hærstyrken? 

o Hvorfor ble Polititroppene så viktige? 
Førsteamanuensis Frode Færøy, fungerende leder 
Hjemmefrontmuseet 

- "   1315 - 1330: Pause 
- "   1330 – 1415: Dagligliv i leirene  

Kirkeverge (p) og PT-pårørende Yngve Berntsen. 
- "   1415 – 1500: Svensk "fika" 
- "   1500 – 1730: Operasjonene i Norge 1944 – 1945 

o Finnmark:  Thor Hofsbro / PT-veteran 
o Narvik:  Narvik krigsmuseum 
o Polititropper i vest: Per Helge Martinsen/historiker  
o Trondheim/Oslo: Anders Johansson/forfatter 

- "    1730:  Avslutning. 
NMKFs president, brigader (p) Arne Broberg 

   Voksenåsens direktør, Maria af Klinteberg Herresthal 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM 

Pause legges 
inn når passer 

Seminarkostnader og påmeldingsrutine – se neste 

side 



Deltaker-kostnader  kr. 530,--  
- Prisen omfatter 

o Voksenåsens lunsjbuffet (før seminarstart – se progr.) 
o Konferanserom med AV-utstyr 
o kaffe/te, vann og frukt hele dagen 
o Svensk fika 

- Seminar ekskl. lunsj "    215,--  
 

 
--- 

 
Påmelding innen 15. april: 
Bestill gjennom Voksenåsens bestillingssystem: 
https://voksenaasen.ticketco.events/no/nb/e/seminar_om_den_norske_haeren_i_sve

rige__polititroppene  

Tips, om du ikke vil skrive inn hele adressene manuelt (på grunn av sidebredden har 
adressen gått over to linjer her, men «sverige» skrives altså i ett ord, om du velger å 
sette inn manuelt): 

- Merk denne nett-adressen 
- Høyreklikk, og venstreklikk på "Kopier" 
- Ta opp nett-lesersiden 
- Sørg for at adressefeltet er tomt, og sett markøren til venstre i adressefeltet 
- Høyre-klikk, og venstre-klikk på "Lim inn" 
- Nå kommer det hele opp 
- Klikk "Enter", og Voksenåsens "Ticket"-side kommer opp på Polititroppene. 

     Nå kan du legge inn din påmelding og bestilling! 
 
 
 

Spørsmål vedr. programmet? 
- Kontakt NMKF: 

o E-post: nmkf@nmkf.no 
o Tlf.:  971 52 377 
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